
ประกาศ 
นโยบายการบริหารความเส่ียงกลุ่มธุรกิจ ซีพ ีออลล์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม 

 

 

ซีพี ออลล์ ตระหนักดีว่าก าลังอยู่ในยุคการเปล่ียนผ่านของอุตสาหกรรมค้าปลีก จึงจ าเป็นต้อง
ปรับตวัอย่างรวดเร็วเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ ในขณะเดียวกัน บริษัทจ าเป็นต้องรักษาสมดลุ
ของการขยายธุรกิจ เพ่ือรองรับโอกาสในการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจท่ีมาจากการขยายตวัของสงัคมเมือง
และพฤตกิรรมของผู้บริโภคในสงัคมยคุใหม่ ควบคูไ่ปกบัการด าเนินธุรกิจบนพืน้ฐานของการพฒันาท่ียัง่ยืน 
ทัง้ในมิติของเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม จึงได้จดัให้มีนโยบายการบริหารความเส่ียงกลุ่มธุรกิจ ซีพี 
ออลล์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทในกลุม่ดงันี ้

 

ซีพี ออลล์ จัดให้มีการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทอย่างครอบคลุม โดยจดัท า
นโยบายและคู่มือการบริหารความเส่ียงเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเส่ียง ซึ่งคณะกรรมการ
บริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนเป็นเจ้าของความเส่ียง โดยมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการศกึษา วิเคราะห์ 
ประเมินโอกาสและระดบัความรุนแรงของผลกระทบท่ีอาจมีตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท และหามาตรการ
ในการจ ากัด ป้องกัน และควบคุมความเส่ียงเหล่านัน้ เพ่ือให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ เป้าหมาย และ
แผนกลยทุธ์ตา่งๆของบริษัท ตลอดจนประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียง ติดตามสถานการณ์
และเหตปัุจจยัของความเส่ียงท่ีอาจเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา แล้วรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัททราบ ทัง้นี ้ให้มีการทบทวนนโยบายและคูมื่อการบริหารความเส่ียงอย่างน้อยปี
ละครัง้ พร้อมทัง้จดัให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนบัสนนุให้การบริหารความเส่ียงมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึน้ 

 

1. วตัถปุระสงค์ 
 1.1. เพ่ือน าระบบการบริหารความเส่ียงมาปฏิบตัใิช้ในแนวทางเดียวกนัทัว่ทัง้องค์กร และ 

ก าหนดให้การบริหารความเส่ียงเป็นส่วนหนึง่ในการตดัสินใจในการก าหนดยทุธศาสตร์ 
แผนงาน และการด าเนินงานด้านตา่งๆ ขององค์กร 
1.2. เพ่ือก าหนดแนวทางการจดัการความเส่ียงท่ีเหลืออยู่ ให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ โดยพิจารณา 
มาตรการท่ีจะลดโอกาสและ/หรือผลกระทบจากความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ เพ่ือบรรลเุป้าหมายท่ีก าหนดไว้ทัง้ในระดบัองค์กร และในระดบัหนว่ยงาน 
1.3. เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ได้รับทราบข้อมลูความเส่ียงท่ี 
ส าคญั แนวโน้มของความเส่ียง และความเส่ียงในภาพรวม เพ่ือการตดัสินใจ รวมถึงการก ากบั 
ดแูลความเส่ียงได้อยา่งมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล 



2. ขอบเขต 
นโยบายการบริหารความเส่ียงของซีพี ออลล์ ก าหนดให้มีผลครอบคลมุทกุกลุม่ธุรกิจ สายธุรกิจ      

และเขตประเทศ หรือเขตเศรษฐกิจ รวมทัง้ผู้บริหารและพนกังานทกุระดบั 
2.1. เพ่ือให้ทกุสว่นงานมีหน้าท่ีระบ ุประเมิน และจดัการความเส่ียงท่ีมีระดบันยัส าคญั หรือ 
ยอมรับไมไ่ด้อยา่งสม ่าเสมอ โดยค านงึถึงความสามารถ และความเหมาะสมในการปฏิบตัไิด้จริง 
ด้วยความสมดลุระหวา่งต้นทนุ และผลท่ีได้รับจากการจดัการความเส่ียง 
2.2. เพ่ือให้มีการส่ือสารและถ่ายทอดความรู้การบริหารความเส่ียงให้พนกังานอยา่งสม ่าเสมอ  
และพฒันาพนกังานให้มีความเข้าใจ มีความตระหนกัการเป็นเจ้าของความเส่ียง ตลอดจนมีการ 
บริหารความเส่ียงร่วมกนัภายใต้งานท่ีรับผิดชอบ 

 

3. หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
3.1.คณะกรรมการบริษัท (Board of Director) 

3.1.1. ก ากบัดแูลการบริหารความเส่ียง และให้ข้อเสนอแนะตอ่ความเส่ียงท่ีส าคญัอย่าง
เป็นอิสระ 

3.1.2. ก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียงและพิจารณาปัจจยัเส่ียงท่ีส าคญัอนัอาจเกิดขึน้ 
รวมทัง้แนวทางจดัการความเส่ียงและตดิตามผลการด าเนินงาน 

3.2. คณะกรรมการบริหาร Executive Committee 

3.2.1. ก าหนดระดบัท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) เพ่ือพิจารณาความท้าทายและการ
บรรลเุป้าหมายเชิงกลยทุธ์และสร้างคณุคา่เพิ่มในระดบัองค์กรท่ีองค์กรคาดหวงัไว้ (Goals) 

3.2.2. เช่ือมโยงการบริหารความเส่ียงกบัการควบคมุภายใน 

3.2.3 ก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียงและพิจารณาปัจจยัเส่ียงท่ีส าคญัอนัอาจเกิดขึน้ 
รวมทัง้แนวทางจดัการความเส่ียง และติดตามผลการด าเนินงาน 

3.3. คณะท างานบริหารความเส่ียงRisk Management Committee 

3.3.1. สร้างกรอบการบริหารความเส่ียง และผลกัดนัให้ทกุหนว่ยงานปฏิบตัิตามอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.3.2. ประเมินและ ติดตามตรวจสอบผลการบริหารความเส่ียงของกลุม่ธุรกิจ 

3.3.3. รวบรวมสรุปและรายงานการจดัการความเส่ียงตอ่คณะกรรมการบริหาร Executive 
Committee และคณะกรรมการบริษัท (Board of Director) 



3.4.ผู้บริหารหน่วยงาน (Risk Manager) 

3.4.1 ทบทวนความเส่ียงท่ีส าคญัของหนว่ยงานทกุครัง้ท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงของปัจจยั
เส่ียงท่ีเก่ียวข้อง และด าเนินการให้มีความมัน่ใจว่าได้มีแผนการรองรับความเส่ียงท่ีเหมาะสม 

3.4.2 สนบัสนนุ สง่เสริม กระบวนการบริหารความเส่ียงองค์กร และหนว่ยงานให้มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือค้นหาความเส่ียงใหมห่รือมหนัตภยัอย่างสม ่าเสมอและทนัเวลา 

3.4.3. ก าหนดคา่ความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายของ
หนว่ยงานและสอดคล้องกบัองค์กร 

3.5.นกับริหารความเส่ียงหน่วยงาน (Risk champion) 

3.5.1.บริหารจดัการเพ่ือค้นหา ทบทวน วิเคราะห์และจดัท ารายงานความเส่ียง (Risk 
Profile) ของส านกัหรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ให้ผู้บริหารส านกั สายงานพิจารณา และน าเสนอ
คณะท างานบริหารความเส่ียง 

3.5.2. สนบัสนนุการจดัท าแผน BCM ส านกั/หน่วยงาน ให้สอดคล้องกบัแผน BCM ของ
องค์กรและกลุม่ธุรกิจฯ 

3.5.3. ประสานงานกบัคณะท างานบริหารความเส่ียง Risk Management Committee 
เพ่ือให้บรรลตุามนโยบายบริหารความเส่ียงท่ีก าหนดไว้ 

3.5.4. ด าเนินการบริหารความเส่ียงตามท่ีผู้บริหารหน่วยงาน (Risk Manager)มอบหมาย 

3.6. ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

3.6.1. ตดิตามสอบทานให้มัน่ใจวา่ด าเนินการตรวจสอบตามฐานความเส่ียง (Risk based 
Audit) และมีการจดัการความเส่ียงท่ีเหมาะสมขององค์กร 

3.6.2. สอบทานกิจกรรมการควบคมุของหนว่ยงาน 

3.7.คณะกลัน่กรองความเส่ียง (Risk Filter Team) 

3.7.1. วิเคราะห์ทวนสอบข้อมลูสถานการณ์แนวโน้มความเส่ียงท่ีอาจมีผลกระทบตอ่ธุรกิจ 

3.7.2. คดักรองรายการความเส่ียงร่วมกบัผู้ช านาญการเพ่ือพิจารณายกระดบัเป็นความ
เส่ียงส าคญัระดบัสายงานหรือองค์กร 

3.7.3. ตดิตามและรายงานสญัญาณเตือนภยัท่ีส าคญั เพ่ือรายงานให้กบัคณะท างานและ
ผู้บริหารได้ ตดัสินใจอยา่งได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  ทนัตอ่สถานการณ์ 

3.8. หนว่ยงานบริหารความเส่ียง (Risk Management) 



3.8.1. ยกร่างและน าเสนอกรอบนโยบาย กรอบการด าเนินงาน และกระบวนการบริหาร
ความเส่ียงตอ่คณะท างานบริหารความเส่ียง เพ่ือพิจารณากลัน่กรอง 

3.8.2. จดัเตรียมรายงานภาพรวม (Consolidated Report) ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานตาม
ระบบบริหารความเส่ียง  

3.8.3. ประสานงานกบัฝ่ายจดัการ เพ่ือด าเนินงานตามระบบการบริหารความเส่ียง เช่น 
การประเมินความเส่ียง การจดัท าแผนจดัการความเส่ียง การตรวจตดิตาม การประเมินผลและการ
รายงานประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผน เป็นต้น 

3.8.4. ประสานงานให้มีการส่ือสาร การสร้างความตระหนกั การฝึกอบรม หรือการสร้าง
ความรับรู้ด้านการบริหารความเส่ียงกบัหน่วยงานตา่งๆ 

3.8.5. ท าหน้าท่ีเป็นผู้ให้ค าแนะน า ปรึกษาด้านการจดัการความเส่ียงกบัฝ่ายจดัการ 

3.8.6. ประสานงาน และจดัท ารายงานส าหรับการส่ือสารในประเด็นการบริหารความเส่ียง 
ทัง้ส าหรับภายใน และนอกองค์กร 

 

ซีพี ออลล์ จะรายงานผลการด าเนินการด้านความเส่ียงในประเด็นความเส่ียงท่ีส าคญัท่ีส่งผล

กระทบตอ่สถานะทางการเงิน ผลประกอบการ   ธรรมภิบาล   ความยัง่ยืน  และภาพลกัษณ์ท่ีอาจบัน่ทอน

ตอ่ความเช่ือมัน่ของลกูค้า ผู้ลงทนุ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องตอ่คณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้หาทาง

ปรับปรุงประสิทธิผลของการด าเนินการด้านบริหารความเส่ียงอยา่งตอ่เน่ือง 

ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์เปล่ียนแปลงส าคญัเร่งดว่น หนว่ยงานบริหารความเส่ียง จะจดัให้มีการ
ทบทวนความเส่ียง เพ่ือก าหนดมาตรการควบคมุส าคญัรายงานเป็นวาระพิเศษให้คณะกรรมการบริหาร 
รับทราบโดยทนัที 

 

 

 

 


